
CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa nhật thứ 34 Thương Niên đang khép lại năm 
phụng vụ, để cùng nhau bước vào Mùa Vọng và Giáng Sinh. Xin cộng đoàn hợp ý cầu nguyện 

và cộng tác trong những việc cần thiết như sau: 

ĐÈN GIÁNG SINH: Năm nay do việc xây dựng của Trung Tâm nên chúng ta chỉ trang 

trí đèn giáng sinh ở bốn địa điềm chính như sau: Phía khán đài Hang đá; đèn ngoài hàng rào 
trung tâm; đài Đức Mẹ và cuối cùng là gốc cây trước nhà thờ. Xin quý ban ngành đoàn thể đã 
nhận trách nhiệm tiến hành làm càng sớm càng tốt, hầu chúng ta có đèn thật đẹp cho đêm nhạc 

Ngôi Lời Giáng Thế II vào ngày 15.12.2018. 

ĐÊM NHẠC NGÔI LỜI GIÁNG THẾ II: Tiếp nối sự khởi đầu tốt đẹp của Giáng sinh 
2017, chúng ta sẽ tổ chức đêm nhạc lần hai vào ngày 15.12.2018 Đêm nhạc sẽ bắt đầu từ 

6.00pm với các gian hàng ẩm thực của Thiếu nhi và các nhóm thiện nguyện gây quỹ cho cộng 
đoàn. Hy vọng cộng đoàn sẽ có một đêm nhạc thật vui và nhiều không khí Chúa giáng trần. 

Rất mong mọi người tham dự đông đủ và góp phần cho đêm nhạc này. 

TĨNH TÂM HÒA GIẢI MÙA VỌNG: Như thường lệ, cộng đoàn sẽ có ba ngày tĩnh tâm 
vào 18,19,20/12. Chương trình sẽ bắt đầu bằng thánh lễ vào 7.00pm và sau đó cha Gioan 

Nguyễn Ngọc Hải DCCT đang du học tại Rome sẽ chia sẻ. (Xin lưu ý, Nhà thờ Thánh Giuse 
Springvale có tĩnh tâm vào Thư Tư 05.12.2018) 

Ngày 21.12.2018 Ngày Hòa Giải. Bắt đầu nghi thức hòa giải truyền thống (nghi thức 1) vào 

lúc 7.00pm; 8.00pm bắt đầu nghi thức hòa giải 2 bằng tiếng anh, đặc biệt mời các bạn trẻ tham 
dự đông đủ, hầu chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Hài Đồng. (Xin lưu ý, nhà thờ Thánh Giuse 
Springvale có nghi thức hòa giải vào Thư Năm 06.12.2018) 

************ 
THÁNG 11 CẦU NGUYỆN CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được 

sống.” (Ga 11,25).  
Linh hồn: Anrê, Giuse, Madalena, An-rê, Pancica, Lucia, Phê-rô, các linh hồn hội viên Legio,  các 
linh hồn trong gia đình, các linh hồn trong nhóm đọc kinh kính Đức Mẹ, Maria Chuông, Phê-rô 
Duệ, Giuse Nghị, Anna Liên, Anna Hoa, Phê-rô Loan, Anna Lệ, Anna Phương, Phê-rô Huy, Phê-
rô, Rô-cô, Phanxicô, Maria, các linh hồn nơi luyện tội, các linh hồn, các linh hồn không ai biết đến, 
các linh hồn tiên nhân. Gioan B., Maria, Giuse,  Giuse Sương, Maria Phẩm, Giuse Nhượng, hội 
viên legio qua đời, Maria Kính, Maria, Phanxicô Ấn, Anna Hơn, Maria Dung, Maria Yến, Phê-rô 
Chức, Phanxicô X. Viết, Phê-rô Luân, Phê-rô Tuấn, Tân Vinh, Trần Liên, Maria Hoài, Hoàng Sơn, 
Ngọc Hòa, Ngọc Hà, Anh Anh, Giuse Kiềm, Maria Đoài, Giuse Trí, Hà Trọng Chính, Trần T. Ty, 
Tô-ma Trung, Vincent Khương, Thomas S. Foy, Thomas H. Hill, Brenton D.N. Largridge, James 
L. Hardie, Harold E. Bould, John A.M. Bem, Harry Saunders, Rexleigh W. Curram, Henry Lam-
bert, Vincent Justin, Giuse Quang, Giuse Hoan, Giuse Thanh, Anna Trong, Anna Từ, Maria Sim, 
Giuse Mười, An-tôn Chay, Teresa Tâm, Catarina Thủy, Giacôbê Thanh, Gioan Chúc, Giacôbê 
Mạnh, Giuse Triệu, Gioan B. Xứng, An-rê Hồng, Phao-lô Các, Phao-lô Đến, Isave Ánh, Maria 
Hoa, Phê-rô Chức, Gioan Tơ, Giuse Hoàng, Catarina Dung, Maria Chuyện, Phê-rô Vọng, Maria 
Chiến, Đaminh Giám, Maria Phước, Isave Đượm, Phanxicô Hải, Maria Hương, Rosa Huệ, Phao-lô 
Viện, Anna, Stephano Vị, Anna, Giuse Vị, Teresa, Giuse,Teresa, Phao-lô Toàn, Phê-rô Hưởng, 
Phaxicô Ẩn, Anna Hơn, Maria Dung, Maria Yến, Phê-rô Chức, Phêrô Kiểu và Phêrô Thịnh.  
Các linh hồn: Teresa, Anna, Đaminh, Mar ia, Vincent, Matthew, Madalena, Gioan Kim, He-
ronimo, Giuse, Phê-rô, hội viên Legio, tiên nhân, thai nhi, không ai biết đến, nơi luyện tội, các linh 
hồn.  

 

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG 
225 Hutton Rd, Keysborough - Vic 3173 

Điện Thoại: 9701 6033 / 0488 639 735 / 0421 134 027  
Website: www.trungtamthanhmaulavang.org.au 

CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ 
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi 

Mừng lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua vũ trụ, chúng ta được mời chiêm ngắm một vị vua mục tử, vị 
vua vâng lời, vị vua nhân ái. Đức Giêsu Kitô đến trần gian, chấp nhận sự khó nghèo, sinh ra 
nơi Hang đá Bêlem, lớn lên ở làng quê Nazarét.Ngài hiền lành, khiêm nhượng, cỡi trên mình 
lừa tiến vào Giêrusalem, chấp nhận cái chết để cứu rỗi nhân loại. Ngài là vị Vua vâng lời, 
luôn tỏ lòng hiếu thảo Thiên Chúa Cha, vâng theo ý của Người và vâng lời cha mẹ : Đức 
Trinh nữ Maria và thánh Giuse. Ngài vâng lời cho đến chết bằng hình phạt nhục nhã là bị 
đóng đinh trên thập giá như thánh Phaolô đã viết : ” …Người lại còn hạ mình, vâng lời cho 
đến chết, chết trên cây thập tự “ (Philip 2, 8 ). 

Là Vua nhưng Chúa Giêsu luôn tỏ lòng nhân hậu chạnh thương hết mọi người, đặc biệt 
những kẻ yếu hèn, nghèo túng, cô thân cô thế, những con người tội lỗi, thấp cổ bé họng. 
Chúa Giêsu là Vua nhưng không dùng quyền lực để cai trị dân, mà dựa trên tình yêu thương, 
lòng nhân từ. Một vị vua không có quân đội, không có nội các, không có phương tiện để 
chiến đấu, nhưng chỉ dùng sự yêu thương để lãnh đạo dân chúng. Một vị vua không có lãnh 
thổ, ghi tên trên bản đồ thế giới nhưng vị vua được nhiều người yêu mến, kính trọng, tôn vinh 
trong trái tim của chính mình. 

Đức Giêsu là Vua nhưng Vương quốc của Người không thuộc nơi thế giới, nơi trần gian mà 
Nước Ngài là Nước Thiên Chúa. Nước của Sự thật, của Hòa bình, của Thứ tha như Chúa 
Giêsu đã trả lời với Philatô : ” Nước tôi không thuộc thế gian này…” ( Ga 18,36 ). Rồi Ngài 
nói tiếp :” …Tôi đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật.Ai đứng về phía 
sự thật thì nghe tiếng tôi “ ( Ga 18, 37 ). Đức Giêsu là chính Sự thật. Philatô đứng trước mặt 
Vua Sự thật nhưng ông đã không hiểu gì ! Nước của Đức Giêsu Kitô là nước của Tình Yêu. 
Ngài nói và đã thực hiện : ” Khi nào tôi được giương cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người 
đến cùng tôi “ hoặc “ Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống 
mình “ ( Ga 15, 13 ). Nơi khác Ngài nói : ” Ta đến để phục vụ, chứ không đến để được phục 
vụ “ ( Mc 10, 45 ). Chúa Giêsu đã cho nhân loại, cho chúng ta một giới răn mới, đưa nó lên 
tầm cao mới, chiều sâu mới :” Yêu thương ngay cả kẻ thù “. Vâng, chỉ có ai sống yêu thương 
mới xứng đáng làm công dân Nước Thiên Chúa. 

Chúa mời gọi chúng ta nhìn lên Chúa, chiêm ngắm Chúa vì Chúa chính là Vua Yêu Thương 
như thánh Gioan định nghĩa “ Thiên Chúa là Tình Yêu “. Do đó, mỗi khi chúng ta sống bác 
ái, yêu thương, mỗi lần chúng ta giúp một người đói ăn, người khát uống, mỗi lần chúng ta 
cho một người rách rưới ăn mặc, mỗi lần chúng ta thăm viếng một kẻ tù tội, cho khách đỗ 
nhà…Mỗi lần chúng ta tích cực dùng lời nói làm cho người khác hòa thuận, giúp đỡ một 
người đang gặp giông bão, thử thách để họ vươn lên, vượt thắng, mỗi lần chúng ta nở một nụ 
cười với tha nhân là chúng ta đang sống trong Vương quốc của Vua Giêsu, Tình Yêu. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương bắt chước Chúa, sống yêu thương và yêu 
như Chúa để khi những người gặp chúng con sẽ nhận ra chúng con là hiện thân của Chúa, 
Vua Yêu Thương, Khiêm Nhượng và Vâng Phục. Amen. 

CHÚA NHẬT 34 TN 
ĐÁP CA:   Chúa là vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. 
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại 
đang tới, triều đại vua Đa-vít tổ phụ chúng ta. Ha-lê-lui-a.  



GIỜ LỄ VÀ CÁC GIỜ SINH 
HOẠT CỦA CỘNG ĐOÀN 

24.11.18 Thứ Bảy, Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt 
Nam. Lễ trọng 
25.11.18 Chúa Nhật XXXIV TN, CHÚA 
KITÔ VUA VŨ TRỤ. 
26.11.18 Thứ Hai,  
27.11.18 Thứ Ba,  
28.11.18 Thứ Tư,  
29.11.18 Thứ Năm,  
30.11.18 Thứ Sáu, Thánh Andrê, Tông 
Đồ. Lễ kính 
01.12.18 Thứ Bảy, đầu tháng 
02.12.18 Chúa Nhật I MÙA VỌNG.  
 

Lưu ý: Trung Tâm sẽ không có 
thánh lễ lúc 12.30pm và 5.00pm vào 
CN 02.12.2018 

XIN LỄ VÀ CẦU NGUYỆN MỘT NĂM 

Phanxicô Thặng(11-2018); Giuse Phong, Monica Lai và Maria Mến (02-2019); Augustinô 
Maria Đích (02-2019); Maria Chín (01-19) Giuse Phong (02-2019); Phaolô Tương (3-2019); 
Gioan Baotixita Phúc (5-19) Giuse Chương (6-19) Phanxicô Sáng và Maria Hỷ (4.2019). Mi-
cae Năm (07.19) Madalena Sửu và Antôn Châu (7-19) Antôn Cập và Maria Tin (7-19); Giuse 
Hùng Cường; Phêrô Đường; Giuse Bộ (8-19); Giuse Tịnh và Têrêsa Vi (09.19) Giuse Minh; 
Giuse Phúc; Giuse Lơ (10.19); Micae Tuấn, Maria Tuất, Giuse Quyền (11.19) 

Ý CẦU NGUYỆN TRONG TUẦN 

A. Cuối tuần 

 Thứ bảy: 3.00pm Hành Hương Lễ 
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; 
7.00pm Lễ Vọng Chúa Nhật.  

 Chúa Nhật: gồm ba thánh lễ 
10.00am, 12.30pm và 5.00pm 

 4.00pm: Chầu Thánh Thể cho các 
em TNTT 

B. Ngày Thường 

 Từ Thứ Hai-Thứ Tư: Lễ 10.00am 

 Từ Thứ Năm-Thứ Sáu Lễ 7.00pm 

 Thứ sáu có một giờ chầu Thánh Thể 
trước khi lễ lúc 6.00pm 

 C. Bí Tích Hòa Giải: Trước và sau 
thánh lễ mỗi ngày hoặc gọi điện hẹn 
trước. 

   

LỊCH PV TUẦN 34 TN 

Mới Qua đời:  

Giuse Brian; Giuse Thịnh; Ron Putman 

Nhân dịp lễ giỗ:  
12.11 Giỗ 1 năm Phêrô Thọ; 25.11 Gioan 
Baotixita. và Lucia, Maria Châu, 25.11 
Giuse, Maria, 30.11 Maria Yến, Phanxicô 
Hàm. 02.12 Giỗ 1 năm Anna Tuyết;    

Đã qua đời:   
Đaminh Châu,  Micae Năm, An-nê 
Phượng,  Micae Thịnh, Phanxicô Ấn, An-
na Hơn, Maria Dung, Maria Yến, Phê-rô 
Chức, Phanxicô S. Long, Phanxicô Thi, 
Maria Lan, Phê-rô, các linh hồn tiên nhân, 
các linh hồn.  
Các linh hồn phía sau bản tin và trên bảng 
cầu nguyện của tháng 11. 
 Các ý cầu nguyện khác 

 Tạ ơn Chúa cho con gái sanh được bình 
an mạnh khỏe 

 Tạ ơn Chúa nhân ngày chịu phép thêm 
sức 

 Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria cho con gái 
bán được shop 

 Xin chữa lành và bình an 
 Xin cho đi làm xa được bình an, xin cho 

mẹ được bình an khỏe mạnh 
 Xin cho gia đình được bình an và hàn 

gắn trong yêu thương 
 Xin đi đường bình an 
 Xin cho gia đình được bình an khỏe 

mạnh 
 
 Tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa ban 

trên cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng 
con biết xây dựng nhà Chúa trong hợp 
nhất và yêu thương.  

 

THÔNG BÁO 

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN 2018 
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của người Việt 
Nam Công Giáo trong tổng Giáo Phận Mel-
bourne, kính mời quý ông bà và anh chị em thu 
xếp tham dự lễ mừng CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 
VIỆT NAM vào ngày 02.12.2018. 
Thánh lễ sẽ do Đức Tổng Giám Mục mới của 
Melbourne Peter Comensoli chủ tế. 
Cuối Thánh Lễ sẽ có nghi thức nhận phép lành 
của Đức Thánh Cha cho những ai đăng ký 
mừng kỷ niệm hôn phối. 
Quý ông bà và anh chị em có nhu cầu đi xe bus 
xin vui lòng liên hệ anh Thủy để đặt vé 
($15/1vé người lớn). Số ĐT của anh Thủy: 
0415 059 227 
Lưu ý: Trung Tâm sẽ không có thánh lễ lúc 
12.30pm và 5.00pm 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG MỞ RỘNG 2020 
Lắng Nghe Những Gì Thánh Linh Đang Nói 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ĐẠI HỘI 
ĐỒNG MỞ RỘNG là chương trình chung của 
Giáo Hội Công Giáo Úc Châu, nhằm lắng nghe 
tiếng nói của Thánh Thần trong thời đại chúng 
ta ngang qua tiếng nói của mọi thành phần 
trong Giáo hội, đặc biệt là tiếng nói của những 
giáo dân, những người nhỏ bé ít được lên tiêng 
trong Giáo hội. Vậy trên tinh thần đó, Giáo 
Phận Melbourne cử cha Giuse Vũ Phước Hiến 
và một số thành viên khác đến với cộng đoàn 
chúng ta để lắng nghe cộng đoàn chúng ta vào 
hai thánh lễ Chúa Nhật 09.12.2018 lúc 

10.00am (tiếng việt) và 12.30 (tiếng anh). 
Kính mong cộng đoàn tham dự thật đông 
đủ. Chương trình chi tiết xin xem ngoài 
bảng tin. 
BAN GÂY QUỸ-ẨM THỰC NGHỈ HÈ TỪ 
09.12.2018 - 10.02.2019 
Xin cám ơn sự quảng đại hy sinh của quý anh 
chị trong ban gây quỹ qua việc bán thức ăn sau 
thánh lễ 10.00am ngày Chúa nhật. Xin Chúa 
chúc lành cho quý anh chị cách đặc biệt để sau 
những ngày nghỉ ngơi lại sức sẽ tiếp tục làm 
việc gây quỹ xây dựng nhà Chúa và Cộng 
Đoàn. 
Trong thời gian ban ẩm thực nghỉ, nhóm phụ 
huynh các em thiếu nhi cũng sẽ tiếp tục công 
việc bán thức ăn để gây quỹ cho Thiếu Nhi 
Thánh Thể Sứ Đoàn Tôma Thiện, vậy xin quý 
ông bà và anh chị em rộng tay ủng hộ. 

TÀI CHÁNH CỘNG ĐOÀN 

Quyên đợt 1: -  Bì thư 
                    - Tiền rời 
Quyên đợt 2: …………….. 
Thức ăn  XDTT……………. 
Rượu ………………………….. 
 
 

$3,060.0 
$1,444.0 

$769.0 
$1,300.0 

$130.0 
 

  

Tuyên úy: Giu-se Vũ Ngọc Tuyển 
Email: tuyenc77@gmail.com 

Đt: 0488 639 735  
Tuyên úy: J.B Đặng Nhật Trường 

john04051976@gmail.com 
Đt: 0421 134 027 

Chủ tịch CĐ: Antôn Trương Tấn Phát 
Đt: 0432 777 500 

 

Có thể nói, hai năm trở lại đây cộng đoàn của 
chúng ta đã và đang tiến những bước rất đáng 
kể. Tất cả những điều này là thành quả của tất 
cả chúng ta và trong đó có phần rất lớn từ 
những người đã hy sinh trong vai trò là trưởng 
phó của các xóm giáo, đoàn thể và đặc biết là 
ban thường vụ. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa 
nhiệm kỳ hai năm của ban thường vụ sẽ kết 
thúc. Với vai trò là cha tuyên úy, con thay mặt 
cộng đoàn cám ơn quý ông bà và anh chị em 
đã hy sinh trong những công việc lớn cũng 
như nhỏ của cộng đoàn. Con cũng kêu gọi tất 
cả cùng hy sinh thêm nữa cho cộng việc xây 
dựng Trung Tâm của chúng ta trong những 
nhiệm kỳ kế tiếp. Trong tinh thần hy sinh xây 
dựng, con xin mời gọi quý ông bà và anh chị 
em, đặc biệt những ai còn trẻ, khỏe, xin tình 
nguyện tham gia các công việc trong cộng 
đoàn. Xin được chào đón tất cả những ai nhiệt 
tình, hăng say phục vụ. Xin đừng từ chối khi 
chúng con mời gọi đích danh hoặc tốt nhất xin 
tự nguyện dấn thân và liên hệ cùng ban thường 
vụ hoặc hai cha tuyên úy kể từ tuần này. 
Tất cả các xóm giáo, ban ngành, đoàn thể 
được mời gọi thay đổi cho nhiệm kỳ mới (kêu 
gọi các trưởng cố gắng tìm người thay thế 
mình) Riêng ban thường vụ sẽ bầu lại vào cuối 
tháng 2 năm 2019. Thể lệ và chi tiết bầu cử sẽ 
được thông báo sau. 

KÊU GỌI SỰ CỘNG TÁC  


